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  041-والنور الھدى سلسلة

  

  -: الشريط محتويات

  ) 00:00:36(  ؟. ا.ن يفعل فماذا تاب ثم كافر أنه 'عتقاده ولي بغير امرأة وتزوج التكفير جماعة في كان رجل -  1

(  ؟. صحيح لحديث بمخالفتھا علمه مع راجحاً  ح;ً  لھا يجد لم قضية في العلماء رخص يتتبع أن للمفتي يجوز ھل -  2
00:06:33 (  

 ، العلو جھة إلى رفعھا يكون للدعاء يده رفع إذا اAرضية الكرة من اAعلى الطرف في الرجل:  تقول عقدية شبھة -  3
 فما ، العلو جھة إلى وليس تحت إلى رفعھا حينئذ يكون للدعاء يده رفع إذا اAرض من السفلي الطرف في الذي والرجل
  ) 00:08:42(  ؟. الشبھة ھذه عن الجواب

  ) 00:10:08(  ؟ العرس في بالدف الضرب من الرجال منع على الدليل ھو ما -  4

 تبطل للسترة المتخذ المصلي يدي بين المرأة مرور وھل ؟. محرمھا أو زوجھا يدي بين سترة المرأة اتخاذ يجوز ھل -  5
  ) 00:16:04(  ؟. ص;ته

 J إلى الدعوة في اIس;مي والمسرح بالفيديو رأيكم وما ؟. التلفزيون اقتناء حكم وما ؟. الفيديو وشراء بيع حكم ما -  6
  ) 00:22:32(  ؟. تعالى

  ) 00:39:32(  ؟. سنوات سبع امرأته حلي يزكK  لم من يفعل ماذا -  7

  ) 00:40:26(  ؟ القرآن وقراءة للمصحف والنفساء والجنب الحائض لمس حكم ما -  8

  ) 00:48:10.. ) . (  البعير يبرك كما يبرك و'( ..  حديث في ومناقشة ؟. السجود إلى الُھِوي كيفية ھي ما -  9

 ) 00:55:49. (  العشاء ص;ة في المصلين الشيخ إمامة - 10
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  .الموقع قبل من تراجع لم المادة ھذه :ملحوظة

  

  . نعم يف شيء عندكم ؟  ... :الشيخ 

يوجد بعض الشباب الذين كان ينتمي إىل مجاعة من اجلماعات املسماة بالتكفرييني تزوج فتاة ،  :السائل 



  . طبعا تزوجها بدون ويل 

  . عجيب  :الشيخ 

  .  ...أم  واآلن تاب عما كان عليه ؛ يسأل ما احلكم باحلياة الزوجية اآلن ؟ التوبة وما قبلها :السائل 

  . ملاذا تزوجها بدون ويل ؟ ألنه كان يعتقد أن وليها كافر ؟  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

  ! اهللا أكرب  :الشيخ 

  . يضحك الشيخ وبعض طلبة الشيخ 

  . وعنده أوالد  :السائل 

 إله إال اهللا ؛ ما يف فرق يف أوالد أو ما يف أوالد ؛ إما أن يكون هذا النكاح جائزا أو غري جائز ؛ ال :الشيخ 

اهللا أعلم أن يكون اجلواب كاآليت إن الرجل يعترب كالرجل الذي كان يف اجلاهلية وتزوج بامرأة على عقد 

جاهلي ؛ فالرسول عليه الصالة والسالم حينما أسلم أولئك الكفار ما أمرهم بتجديد العقود ؛ فيكون هذا 

  . مثل أولئك ؛ فضل 

ضع خمتلف يعين أن هذه الشريعة استقرت ، والنصوص استقرت أنه ال زواج يبدوا أو يظهر أن الو  :السائل 

؛ الرسول صلى  ...إال بويل مثال ، وهل له عذر أنه مل يأم شرعا حول ذلك ، كاألموال اليت أرسلوها من 

يدخل يف اهللا عليه وسلم يقول هلم اتركوها ؛ فيظهر أن هذا األمر خمتلف ، لو مثال قيل كان متأوال أم هذا ال 

  . باب التأويل ، كان متأوال فأخطأ أو حنو ذلك 

هذا ، هذا له وجه وهو بالشك الفرق الذي تتفضل به واضح جلي ؛ لكن البد من أن نراعي  :الشيخ 

اجتهاد اتهدين املخطئني ؛ ألنه مثال اليوم هناك مذهب معروف بأنه يبيح للمرأة أو للفتاة البالغة سن 

  . ا بنفسها الرشد أن تزوج نفسه

  . هذا باملذهب احلنفي ؟ : احلويين 

  حنن ما بدنا نفضح املذاهب اآلن يا أستاذ ،  :الشيخ 

  الطلبة والشيخ يضحكون 

نفرتض أن شخصا عاش يف هذا املذهب ما عاش ، وتزوج بامرأة بناء على هذا املذهب ونسل أو  :الشيخ 

ما أشرت إليه من النص ماذا يفعل ؟ كما قال كما  مل ينسل مش مهم ؛ مث تبني له خطأ هذا املذهب بدليل

أنت فيما سبق منذ كذا أفتيت " : ورد عن عمر بن اخلطاب أنه سئل مرة عن قضية إرث فأفىت برأيه قيل له 

، ألن االجتهاد يتغري ؛ فهذه الفسحة البد  "هذا ما نفيت اآلن وذاك على ما أفتينا : خبالف هذا ؛ قال 

حظ أن مثة فرقا بني اجتهاد إمام من أئمة املسلمني فيقول جبواز تزوج الفتاة الراشدة منها ؛ صحيح أنا أال



بنفسها دون إذن أبيها إنه هذا العقد صحيح وبني شاب مغرور بعلمه ليس عنده ثقافة بالكتاب والسنة كما 

 ا من سلطان ؛ ينبغي فقام يف نفسه من تكفري مجاهري املسلمني وأن يرتب على ذلك أحكام ما أنزل اهللا

صحيح هذا خطأ وخطأ فاحش جدا ؛ لكن ما نستطيع إال أن نقول مادام أنه مل يكن متعمدا ملخالفة النص 

الشرعي فنحن نوجد له عذرا ؛ وال يعين هذا العذر إال أن نعامله كما قلنا معاملة اإلسالم أول نزوله 

إلنسان يتوب بينه وبني اهللا عزوجل ويبقى  للمشركني الذين عقدوا عقود غري شرعية فمشاها كذلك ؛ وهذا ا

  . كما هو ، واهللا أعلم 

  . جيدد العقد  :السائل 

  . ...إذا صح اجلواب السابق ما يف داعي للعقد ؛ ألن الصحابة ملا أسلموا ما جددوا العقود  :الشيخ 

 أن أتتبع الرخص يف يف مشكلة هنا شيخنا إنه إذا أتانا رجل مبشكلته ال أجد هلا حال هل جيوز يل :السائل 

  . املذاهب ؟ 

  . ال جيوز  :الشيخ 

فنحن لو مثال نزلنا مشكلة هذا الرجل على املذهب احلنفي وهو جواز أن تتزوج البنت بغري إذن  :السائل 

  . الويل مع اعتقادي أن احلديث صح وحنو ذلك 

  . أنا ما نزلت هذا  :الشيخ 

  . ال ، هذا سؤال : احلويين 

  . سؤال مستقل ثاين آه ،  :الشيخ 

  . نعم ، لو أنا نزلت أكون آمث ، مع اعتقادي صحة حديث عائشة أو أيب موسى : احلويين 

طبعا ، طبعا آمث ، مثال تعتقد أنك ختالف احلديث ؛ لكن األمر هناك ليس كذلك ؛ ألنه يعتقد  :الشيخ 

  . بأن أبو البنت كافر 

  . ه طيب هنا لكل إنسان أن بعتد بتأويل: احلويين 

هذا الذي قلناه آنفا قلنا إغرار بعد أن درسوا العلم ؛ لكن هذا واقع ، وقعت الواقعة ؛ ليس هلم أن  :الشيخ 

جيتهدوا ؛ حنن نقول يف أبسط من هذه املسألة بأم خيطئون حينما جيتهدون وبعد مل يعرفوا أن يفهموا نصا 

يعين حنن عندنا فقط هذه املشكلة ، ما طريق من كتاب اهللا أو حديث رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم ، 

حلها ؟ ال نستطيع أن نقول إن عقدك باطل ، وهؤالء يعين أوالد غري شرعيني مادام أنه مل يكن مبثابة من 

تسأل عنه أنه يعلم أنه ال نكاح إال بويل مث خيالف ذلك ؛ فهذا إذا تزوج الشك يكون عقده باطال ولو جاء 

  .كاح باطل ؛ لكن ذاك ليس كهذا ، واهللا أعلم ؛ نعم منه ذرية أوالد ، هذا ن

يسأل بعض املغرضني سؤال يف العقيدة فيقول هذه الكرة األرضية إذا فرضنا أن رجل يف الطرف  :السائل 



األعلى بالنسبة لنا ورجل آخر بالطرف األسفل فالرجل األعلى إذا رفع يديه للسماء فإنه يرفع يديه هللا ربه 

ه باليدين إىل جهة العلو ؛ وأما الرجل املوجود يف األسفل يف تصورنا فيكون رفع يديه إىل تعاىل ويكون رفع

  .  ...حتت ؛ فإذا ممكن توضيح هذا 

هذا خطأ ، كل من كان سطح األرض فهو يرفع يديه إىل السماء إىل العلو ؛ أنت اللي عم حتكيه  :الشيخ 

لشرعية ؛ هذه الكرة األرضية ناس هنا وناس هنا أيش خطأ ، خطأ من الناحية الفلكية فضال عن الناحية ا

  . فوقهم ؟ 

  . السماء  :السائل 

  . هذا بتصوري حتتهم مش فوقهم  :السائل 

  ال ، أنت الزم تصحح تصورك  :الشيخ 

  .ـ يضحك جبل السنة وطلبته رمحه اهللا 

رح ، الدعوة حلفل إسالمي بالنسبة للدف ، الدف يعين أرى يف بعض األحيان يعين يكون دعوة لف :السائل 

الساعة يف الساعة كذا ؛ نالحظ إن ضرب الدف يكون للرجال ، وأنا بعرف أن الدف خاص بالنساء ، 

  . وللنساء وليس بشكل عام ، يف مناسبة حمدودة حددها الرسول صلى اهللا عليه وسلم 

  . أحسنت  :الشيخ 

يوجد دليل قاطع بالتحرمي ؛ وهذا سبق أن أخربتنا به حنن نعلم أن األصل يف األشياء اإلباحة ما مل  :السائل 

  . ؛ فما رأيك الضرب على الدف للرجال 

  . يعين كأنك تريد أن تقول ما الدليل على منع الرجال من ضرب الدف  :الشيخ 

  . نعم  :السائل 

السلف  هذا املثال أيضا مما يساعدين على أن نقول ينبغي أن نفهم الكتاب والسنة على منهج :الشيخ 

الصاحل ؛ فالضرب بالدف كما أشرت مأذون فيه مبناسبة كمناسبة العرس ، ترى هذا اإلذن املعروف من 

الذي كان يقوم به من اجلنسني ؟ النساء أم الرجال ، أم اجلنسان معا ؟ حينما ترجع وتدرس املوضوع جتد أن 

ء هو قيد بالنص الذي قد يفهم ذلك من عمل النساء ومل يكن من عمل الرجال ؛ فجريان العمل على شي

مبعناه األوسع ؛ فإذا جرى العمل بصورة ضيقة ال جيوز لنا أن نوسعها ، والعكس بالعكس ، إذا جاء العمل 

بصورة واسعة فال جيوز حنن أن نضيقها ؛ ملاذا ؟ ألن اخلري كله يف االتباع والشر كله يف االبتداع ؛ فإذا 

ف هل كان الرجال يضربون على الدفوف ؟ أم النساء ؛ مث وهذه خاطره القضية حتتاج ملعرفة واقع عمل السل

تبدوا يل ، إذا قيل بأن الرجال تضرب على الدف أو على الدفوف مبناسبة كمناسبة العرس ؛ ترى أيضا 

يشرتكون مع النساء ؟ فالنساء يضربن على الدفوف والرجال يضربن على الدفوف أن تنقلب القضية رأسا 



م بوظيفة النساء الرجال ، فبدل أن تضرب النساء تضرب الرجال على الدفوف ، إما النساء على عقب فيقو 

من جهة والرجال من جهة ؛ فهذا من الناحية العلمية والفنية مش مقبولة ، البد ألن رايح يصري هناك أيش 

من األصل إمنا هو  ؟ خلط يعين خلبطة ؛ فالشاهد الذي يذكره أهل العلم أن الضرب بالدف املباح واملستثىن

  . خاص بالنساء دون الرجال وغريه 

  .  ...يف التعقيب على ذلك  :السائل 

  . خلي الدور لغريك اآلن  :الشيخ 

بعض العلماء ـ اهللا جيزيهم اخلري ـ يقولون يف بعض كتب ابن تيمية يقول ذهب إىل أهل البصرة فقال  :السائل 

  . تغبري إين رأيت أهل البصرة يلهتون بشيء امسه ال

  . آه ، التغبري  :الشيخ 

وهو يلهي عن ذكر اهللا ، وأظن أن هناك تفسري بأن التغبري أنه الضرب على الدفوف والغناء أو  :السائل 

  . األناشيد وهو قول الشافعي رمحه اهللا ويعلق على هذا املوضوع 

لدف وإمنا هو الضرب بالعصا على كل حال التفسري اللي حبفظه أنا التغبري هو ليس الضرب على ا :الشيخ 

  ، يعين أشبه ما يكون إذا شفتم أو ابتليتم يوما ما بأن تروا جّو موسيقي له رئيس ؛ شو بعمل الرئيس ؟

  يضحك الطلبة  

املهم هذه العصا يلي بيده إذا ضرب على خشب أو على تنك أو حديد بكون له صدى موسيقي  :الشيخ 

  .تربه اإلمام الشافعي إنه من اللهو احملرم ، أينعم ؛ اهللا حيفظك ، هذا اللي قائم بذهين التغبري ؛ اع

  .  بدنا نسأل سؤال ، هل جيوز اختاذ املرأة سرتة  :السائل 

  . ما بال املرأة  ... :الشيخ 

  . هل جيوز اختاذ املرأة سرتة ، وعند مرور املرأة بني يدي املرأة يف الصالة ما حكم صالا  :السائل 

  . املرأة اليت تعنيها كسرتة هل هي حمرم أم أجنبية ؟  أوال :الشيخ 

  . حمرم طبعا  :السائل 

حمرم طيب ، وهي متسرتة السرتة الشرعية رايح تقول طبعا أليس كذلك ، وإال املسألة بتخرج ، ههه  :الشيخ 

تسرت ا عن واال بتخرج عن طبيعتها ، وأخريا يغلب على ظنه أن هذه املرأة ال تربح مكاا حىت ينتهي امل

صالته ؛ إن كان األمر كذلك وتوفرت هذه الشروط الثالثة فيجوز اختاذها سرتة ؛ أما يغلب على الظن أا 

ستبقى يعين هذا يقع معنا يف املسجد مثال يكون واحد هنا يصلي ال جيد مكان مناسب ليتسرت فيجد إنسانا 

دوا له أن ينهض ؛ فقبل أن يصلي املصلي خلفه جالس يذكر اهللا أو يصلي مثال فيتسرت به وإذا بالرجل يب

الزم يعمل دراسة هذا شو ؛ طيب غلب على ظنه فالقضية ال يكلف االنسان بأن يتعمق ليعرف اخلطأ ، 



يكفي غلبة الظن إن غلب على ظنه أنه سيبقى كسرتة تسرت به وإال دبر أمره ؛ هذا الذي عينته كشرط ثالث 

رما له من النساء سرتة مع املالحظات اليت ذكرا آنفا مث افرتضت أن امرأة ؛ فحينئذ إذا اختذ هذا املصلي حم

  . مرت بينه وبينها أليس كذلك ؟ 

  . ال ، إذا كان الذي يصلي امرأة ومرت امرأة من بينها  :السائل 

  .ال بأس ، امرأة على امرأة أهون من امرأة على رجل :الشيخ 

  يضحك الشيخ وطلبته  

  .  بسم اهللا :الشيخ 

  . ما هو الدليل على ذلك ؟  :السائل 

  . الدليل على ماذا تريد ؟  :الشيخ 

  . على عدم بطالن صالة املرأة إذا مرت بني يديها امرأة  :السائل 

  . ألا متسرتة  :الشيخ 

  . وإذا مرت املرأة من بني يدي الرجل وكان متسرتا  :السائل 

  . كان هو متسرتا ؟   :الشيخ 

  . ان هو يصلي ومرت امرأة من بني يديه وهي متسرتة ال ك :السائل 

  . فهمنا هو واضع سرتة أم ال  :الشيخ 

  . هو واضع سرتة نعم  :السائل 

  . خلص الصالة صحيحة  :الشيخ 

  . إذا ما الفرق بينهما ؟  :السائل 

ما فرقت ليش  بقول لك أنا. أنت عم بتقول ما الفرق ما الفرق . ما يف فرق ، أنا ما فرقت لك  :الشيخ 

  . بتسأل ما الفرق ؛ الصورة السابقة فهمنا ، فهمنا منك رجل يتسرت بامرأة حمرم 

  . هذا سؤالنا األول  :السائل 

  . معليش ، كم سؤال اآلن عندك  :الشيخ 

  . رجل تسرت مبحرم : عندي سؤال من شطرين ، األول  :السائل 

  . امرأة حمرم ، طيب  :السائل 

  .أة تصلي واختذت سرتة ومرت من بني يديها امرأة أخرى ، ما حلكم الشرعي بذلك يعين امر  :السائل 

  . لقد أجبناك على هذا ، كاحلكم األول ومن باب أوىل  :الشيخ 

كلمة أستاذي ، واهللا ممكن هو بعتقد أنه إذا واضع سرتة ومرت من بني يدي السرتة بفكروا أا   :السائل 



  . ئل بتقطع الصالة ، هذا تفكري السا

  . من بني يدي السرتة أيش يعين ؟  :الشيخ 

  . ما بني املصلي والسرتة  :السائل 

  . طيب املسألة يف اللغة كيف فهمها ؟  :الشيخ 

  . نفس الشيء يعين ما يف فرق  :السائل 

يا أخي ، هذه السرتة وهذا املصلي أي شيء مير بني املصلي وبني السرتة ال يضره ، أي شيء ؛  :الشيخ 

إما ضرر نقص يف الصالة وليس إبطال هلا ؛ وإما إبطال هلا ؛ : ن الذي يضر يف املصلي نوع من نوعنيأل

  . والضررين نفسهم حبصلوا فيما إذا كان ما يف سرتة ، هذا يصلي ليس إىل سرتة ؛ واضح إىل هنا ؟ 

  . نعم  :السائل 

ء موضع سجوده هذا ما يف سرتة موضع طيب ، مر املار أي مار كان ، هذا املار إذا مر من ورا :الشيخ 

السجود هنا ال يضره ؛ لكن إذا مر بني قيامه وبني موضع سجود وما يف سرتة إن كان املار امرأة بالغة أو 

محارا أو كلبا أسود بطلت صالته سواء كان املصلي رجال أو امرأة ؛ أما إذا كان يف سرتة فالسرتة هي سبب 

ملصلي املتسرت بالسرتة ، هذا إذا مر واحد من املفسدات لصالته ؛ فإذا  شرعي للمحافظة على صالة هلذا ا

  . كان املار شيء آخر فمن باب أوىل إنه ما بأثر يف صالته ؛ وضح لك إن شاء اهللا 

  . نعم  :السائل 

  . طيب  :الشيخ 

  حنن مش من أهل اخلطوة تفضلوا لنشوف  :الشيخ 

  .يضحك الطلبة 

  . ، كاحلكم األول ومن باب أوىل  لقد أجبناك على هذا :الشيخ 

كلمة أستاذي ، واهللا ممكن هو بعتقد أنه إذا واضع سرتة ومرت من بني يدي السرتة بفكروا أا   :السائل 

  . بتقطع الصالة ، هذا تفكري السائل 

  . من بني يدي السرتة أيش يعين ؟  :الشيخ 

  . ما بني املصلي والسرتة  :السائل 

  . يف اللغة كيف فهمها ؟  طيب املسألة :الشيخ 

  . نفس الشيء يعين ما يف فرق  :السائل 

يا أخي ، هذه السرتة وهذا املصلي أي شيء مير بني املصلي وبني السرتة ال يضره ، أي شيء ؛  :الشيخ 

إما ضرر نقص يف الصالة وليس إبطال هلا ؛ وإما إبطال هلا ؛ : ألن الذي يضر يف املصلي نوع من نوعني



  . نفسهم حبصلوا فيما إذا كان ما يف سرتة ، هذا يصلي ليس إىل سرتة ؛ واضح إىل هنا ؟  والضررين

  . نعم  :السائل 

طيب ، مر املار أي مار كان ، هذا املار إذا مر من وراء موضع سجوده هذا ما يف سرتة موضع  :الشيخ 

ة إن كان املار امرأة بالغة أو السجود هنا ال يضره ؛ لكن إذا مر بني قيامه وبني موضع سجود وما يف سرت 

محارا أو كلبا أسود بطلت صالته سواء كان املصلي رجال أو امرأة ؛ أما إذا كان يف سرتة فالسرتة هي سبب 

شرعي للمحافظة على صالة هلذا املصلي املتسرت بالسرتة ، هذا إذا مر واحد من املفسدات لصالته ؛ فإذا  

  . ه ما بأثر يف صالته ؛ وضح لك إن شاء اهللا كان املار شيء آخر فمن باب أوىل إن

  . نعم  :السائل 

  . طيب  :الشيخ 

  حنن مش من أهل اخلطوة تفضلوا لنشوف  :الشيخ 

  .يضحك الطلبة 

  . الشيخ حممد البخيت : احلويين 

  . ال ، البخيت اللي كان مفيت مصر  :الشيخ 

  . لباء والثاين بالنون حممد جنيب ، هذا با ...الشيخ البخيت املطيعي : احلويين 

اخلالصة أنه أصدر فتوى إنه جيوز التصوير الفوتوغرايف ، وجاء بفلسفة وتعليالت ما أنزل اهللا ا من  :الشيخ 

سلطان ، وجدت هذه الفتوى قبوال عند الناس مجيعا ألا حتقق هوى يف نفوسهم ، وتبىن هذا الرأي مجاهري 

الت إسالمية يقولون ، ما مضى زمن إال يف الوقت اللي حيطو صورة الدعاة اإلسالميني خاصة الذين هلم جم

فعال فوتوغرافية ألحد الذين يكتبون مقاالت يف الة وإذا م صاروا ينشرون له صورة يدوية ، وأضرب من 

األمثلة جملة األمة تنشر صور للغزايل ، تصوير يدوي مش تصوير فوتوغرايف ؛ فما الذي أحاهلم من الرخصة 

يت قدمت إليهم إىل ما كانوا إىل عهد قريب يصرحون أن الصور الفوتوغرافية مباحة ، أما الصور اليدوية ال

حمرمة ؛ فعادوا إىل ارتكاب ما كان حمرما لديهم ؛ هذا من تلبيس الشيطان ألنه شو بصري اآلن ؛ أنا بقول يا 

طويل يف هذا وال نريد أن نضيع الوقت اآلن  مجاعة ما يف فرق بني الصور اليدوية والفوتوغرافية ، ويف يل كالم

؛ اهلوى غالب عليهم اآلن ، ال يف فرق بني الصورة الفوتوغرافية ألن هذه صورة باآللة ، ويتجاهلون أن اآللة 

أوال يا مجاعة صنعت باليد وقام على إخراجها أيادي كثرية من املبتكرين واملخرتعني ، مث الذي يريد أن يصور 

يوجه هذه اآللة إىل اهلدف وتصويره البد من كبسه الضغط على الزر ، إىل آخره ؛ فإذا هذه  البد له من أن

الصورة أيضا يدوية ؛ ال هذه صورة فوتوغرافية هلا حكم آخر ؛ ميضي زمن فيأتيهم الشيطان من باب آخر 

عين ما تكون جائزة ؛ طيب شو الفرق مادام الصورة الفوتوغرافية جائزة ليش ما تكون الصورة اليدوية مثلها ي



يرجعوا إىل ما كانوا حيرمونه من قبل ؛ هذا من دسائس الشيطان ؛ فأريد أن أقول بالنسبة للتمثيل فأوله بكون 

ناشئ لكن بدرجهم بدرجهم حلىت يأتوا ويصورا نزول الوحي كنور مثال ، نزل من السماء ؛ مث ممكن يساوا 

إىل آخره ؛ لذلك ينبغي سد هذا الباب إطالقا حىت ال جيرهم مثل النصارى بصوروا جربيل كطائر له جناحني 

حمرم لذاته ، وحمرم لغريه ؛ : إىل ما هو حمرم لديهم اآلن ، وحنن نعلم من الشرع أن احملرمات على قسمني 

ففي شيء حيرم ال ألنه حمرم يف نفسه وإمنا ألنه قد يؤدي يف زمن ما قرب أو بعد إىل احملرم لذاته ؛ هنا أقول 

  . ن التمثيل املسلمون ليسوا حباجة إليه ألن هذه البضاعة أوروبية ، أقول التمثيل بضاعة أوروبية إ

حنن نقلدهم ، هم بالشك يف حيام االجتماعية حباجة إىل مثل هذا التمثيل . يف التمثيل أليس فيه كذب 

حنن عندنا نصوص من الكتاب ألنه ما يف عنده ما يدفعهم ما حيفزهم على عمل اخلري إال اخليال ؛ بينما 

والسنة تكفي لتهذيب النفوس ولتصفيتها من األخالق السيئة ومحلها على األخالق الصاحلة وهكذا فحينما 

نأيت إىل شيء جاء به األوروبيون يناسبهم فننقله إلينا كأننا نقول إنه حنن ليس عندنا مثلهم ليس عندهم ما 

ات ؛ فهذا أيضا نوع مما حيول يف اعتقادي من أن نصنع صنعهم وإذا  يقومون به اتمعات إال ذه التمثيلي

كانوا كما يعلم اجلميع يف اعتقادي يقول الرسول عليه الصالة والسالم للصحابة أو باألصح لبعض الصحابة 

 يا رسول اهللا اجعل لنا ذات( : حينما مروا بشجرة واليت كانوا يعلقون عليها أسلحتهم بزمن اجلاهلية قالوا 

لو قلنا حنن هيك اليوم بقولوا هؤالء متزمتني متشددين ؛  )اهللا أكبر : أنواط كما لهم ذات أنواط ، قال 

الرسول يقول هذا جمرد ما مسع أحد الصحابة بقول اجعل لنا ذات أنواط كما هلم ذات أنواط يعين شجرة 

فما كان منه عليه السالم إال أن نعلق عليها أسلحة ما فيها عبادة لغري اهللا وما يف شرك وال يف أي شيء 

. )اهللا أكبر ، هذه السنن السنن قلتم كما قال قوم موسى لموسى اجعل لنا الها كما لهم آلهه ( : قال

وبني هؤالء الصحابة أو بعضهم بقول اجعل .. ))اجعل لنا إلها (( كم يف فرق بني قول قوم موسى ملوسى 

من ( د القصد لذلك اإلسالم حيارب التشبه بالكفار ، وأقول لنا شجرة ؛ لكن يف مشاة يف اللفظ مع بع

فأنا أنصح هذا الرجل أوال أن يعدل عن أن يتبىن التمثيل مهما احتاط فيه ، . )تشبه بقوم فهو منهم 

وسوف ال يتمكن من االحتياط وخباصة أن يبعد جنس النساء من أن يشاركن يف مثل هذه التمثيليات ، نعم 

  .بنسى حاله . ...

سؤال حقيقة اإلخوة املشايخ بقولوا اسأل الشيخ فنحن يف احلقيقة على لسانه بدنا نسألك إياه ،  :السائل 

رجل مكث سبع سنوات وعنده ذهب لزوجته وهذا الذهب ذو قيمة ما أخرج زكام ، ما هو حكم السبع 

  . سنوات اليت مل خيرج زكام 

  . احللي كله وذلك خري للنساء  بده يطلع زكاة عن سبع سنوات ولو ذهب :الشيخ 



  . اهللا جيزيك اخلري ، طبعا هذا إذا بلغ نصاب الزكاة إذا تعدى نصاب الزكاة  :السائل 

  .نعم  :الشيخ 

عدا ذلك بالنسبة لقرآءة القرآن ، قراءة القرآن بالنسبة للنفساء واحلائض واجلنب يقرأ القرآن مع  :السائل 

  . ملس املصحف هل هذا عليه خطورة 

بالنسبة للنفساء واحلائض ما يف أي غبار ؛ ألن النفساء واحلائض يف حكم الشرع لسن كاجلنب ،  :الشيخ 

اجلنب باستطاعته أن يتطهر أن يغتسل ، فإذا أراد اجلنب أن يقرأ القرآن وأن ميس القرآن فهو أوال باستطاعته 

نفساء فهي ال تستطيع أن تغتسل فالذي أن يغتسل ؛ وثانيا ذلك خري له وأفضل ؛ أما املرأة احلائض أو ال

يريد أن يكون مرشدا هلا ليس له سبيل إال أن يقول هلا امسكي عن قراءة القرآن سواء عن ظهر غيب أو عن 

القراءة احلاضر مس القران ، خاصة النفساء وبصورة أخص النفساء اليت تأخذ أربعني يوما ؛ فحينئذ يكون 

بينها وبني را لقراءة كالم اهللا تبارك وتعاىل ؛ فهنا البد إما أن حيرمها سبب لتحرميها من أن تستمر صلتها 

من هذه الصلة وإما أن يقول هلا مادام ما باستطاعتك أن تغتسلي فاقرئي ؛ وهذا الذي حنن نقول به ؛ ملاذا 

أن يقرأ  ؟ ألنه أوال ليس عندنا دليل شرعي حيرم على اجلنب سواء كان رجال او امراة أن ميس القرآن أو

  القرآن ؛ فاألصل يف األشياء اإلباحة ، وهذه قاعدة معروفة يف أصول الفقه

يوجد بعض األحاديث اليت تؤكد هذه القاعدة ، هذا كما يقال نور على نور ، لو مل يكن هناك مثل : وثانيا 

ي قائمة على هذه األحاديث فالقاعدة تكفينا ؛ ألن أي قاعدة علمية حينما تكون قاعدة علمية حقيقة فه

أدلة شرعية مش جمرد على فكر أو هوى ؛ فحينئذ إذا مل يأت يف الشرع يف حترمي شيء دليل خاص حنن 

األصل يف األشياء " ،  "األصل يف األشياء اإلباحة " نرجع يف هذا الشيء إىل القاعدة ؛ فمن القواعد مثال 

يء أسود شيء كذا إىل آخره ، هنا مثال مثال ، اآلن عندكم هذه املسجالت شيء معدن أبيض ش "الطهارة 

  . كتابه محراء ميكن على ورق ، يا ترى هذه األنواع طاهرة أم جنسة ؟ 

  . طاهرة  :السائل 

أنا بقول طاهر كما قال صاحبنا ، ميكن واحد يقول عندك دليل ، من وين أنا جبيب له دليل ؛  :الشيخ 

تصرف ا البشر ما نستطيع أن نقول يف عليها دليل ، ألوف مؤلفة من األنواع موجودة على وجه األرض وي

كمان   "األصل يف األشياء الطهارة " هذه طاهرة وهذه طاهرة ودليلها كذا ؛ لكن ما هو دليلها ؟ القاعدة 

  . مثال املنجا حالل أم حرام ؟ تعرفها املنجا املنجا حالل أكلها أم حرام ؟ 

  . حالل  :السائل 

ن جنيب لك نص أن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم قال إن املنجا أكلها حالل هات نص ، من وي :الشيخ 

ـ يضحك الشيخ هنا ـ يف قواعد األصل يف األشياء اإلباحة ؛ طيب نرجع ملوضوعنا السابق األصل أن اجلنب 



هذا حرام ، واحلائض والنفساء إنه جيوز هلم قراءة كتاب اهللا بل هذا األفضل هلم حينما يريد قائل أن يقول ال 

األصل " نقول هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني ؛ مل يأت الربهان حنن باقني على األصل ؛ من مجلة القواعد 

شو معىن األصل براءة الذمة ؟ أنا بتهمك أن يل عندك مئة دينار ، أنا أقرضتك لوجه اهللا مئة  "براءة الذمة 

الذمة ، عندما أثبت أن يل عندك مئة دينار حينئذ أنا دينار ؛ الشرع بقول اثبت وإال هذا األصل أنك بريء 

آخذ حقي وإال األصل براءة الذمة ؛ هذه قواعد مهمة جدا فمنها األصل أيش ؟ اإلباحة ؛ عندنا يف 

مسألتنا أدلة تؤكد األصل هذا من هذه املسألة مثال ملا حج الرسول عليه السالم حجة الوداع ونزلوا يف مكان 

دخل ( مكة ؛ ألنه هم كانوا على مراحل بركبوا على الدواب فخيموا بطبيعة احلال ؛ امسه سرف قريب من 

الرسول عليه السالم على عائشة فوجدها تبكي ، قال لها مالك يا عائشة ؟ أنفست يعني حضت ؟ 

هذا أمر كتبه اهللا على بنات آدم فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن ال : قالت نعم يا رسول اهللا ، قال 

يا ترى احلاج ماذا يصنع ؟ يدخل املسجد احلرام أم ال يدخل املسجد احلرام ؟ بطوف . )ي وال تصلي تطوف

؟ بطوف ، ما قال هلا ال تدخلي املسجد احلرام ، لو أراد منها أن ال تدخل املسجد احلرام هل ستقدر أن 

املسجد احلرام وإمنا  تطوف ؟ ال مش راحية تقدر تطوف ؛ لكن هو ال يريد منها أن حيرمها من أن تدخل

إذا جيوز للمرأة احلائض . )فاصنعي ما يصنع الحاج غير أن ال تطوفي ( يريد أن ال تطوف ؛ ولذلك قال 

أن تدخل املسجد احلرام ، فإذا جاز هلا دخول املسجد احلرام فهل ال جيوز هلا دخول املساجد األخرى ؟ 

ج ما يقرأ قرآن ؟ يقرأ القرآن ؛ فإذا جيوز هلا أن تقرأ فمن باب أوىل أن تدخل ، هذا قياس أولوي ؛ ترى احلا 

القرآن بنص هذا احلديث وهكذا فاألصل يف األشياء اإلباحة فيجوز للمرأة احلائض والنفساء أن تقرأ فإذا ما 

  . .طهرت توضأت واغتسلت وتوضأت وقرأت يكون هذا أفضل هلا 

  

ال يبرك أحدكم كما يبرك ( لى اهللا عليه وسلم سؤال أخري بالنسبة للسجود ، حديث الرسول ص :السائل 

احلقيقة أنا . )يضع يديه قبل ركبتيه ( أو كما قال صلى اهللا عليه وسلم ، حديث آخر يقول .  )البعير 

  . رأيت بالنسبة للبعري أمامي فهو يضع يديه قبل ركبتيه 

  . ما أصبت  :الشيخ 

  . كيف   :السائل 

  . ما أصبت  :الشيخ 

  ال أعلم ، األماميات قبل اخللفية يعين أنا ال أعلم رجليه خلفه قد  :السائل 

  .ـ يضحك الطلبة ـ



  . أنا رأيت يف احلقيقة بس ال أعرف يف هذا املوضوع  :السائل 

  . "ما أنت أول سار غره القمر " اجلواب  :الشيخ 

  . يضحك الطلبة 

  . أنا أعلم هذا  :السائل 

  . كيف تعلم ؟   :الشيخ 

  . أعلم هذا وأنا مرتدد وعلى هذا أنا سألتك فأنا بناء على ذلك سألتك  أنا :السائل 

  أنا اآلن بنبهك على اخلطأ الذي يقع فيه الناس وأنت من الناس  :الشيخ 

  ... :السائل 

أنا مش بسالك انا مش حبكي معك شرعي اآلن ، حبكي اآلن يف السؤال اللي أريد أن أوجه لك  :الشيخ 

نفذ للشرع ؛ حبكي اآلن شو بسموه اليوم ؟ علم احليوان احليوانات هناك اسم أجنيب وما هو شرعي ، لكن ب

؟ علم أيش البولوجيا ما أدري شو هو ، إىل آخره ؛ املهم أنا أريد أن أسألك سؤال يتعلق باحليوان بس انتبه 

د حبكي معي  إىل السؤال أنت وغريك من احلاضرين ألنه ليس أنت وحدك باملشكلة ، امبارح باهلاتف واح

نصف ساعة حول هذه املسألة وهو من إخوانا وسلفي ، وعمل فيها إشكال ؛ اآلن بقول لك تصور اجلمل 

أمامك يربك ؟ أنا بسألك إذا برك اجلمل ما هو أول شيء ميس األرض من بدنه ؟ ال تقول يديه ألن هذه 

  . غلطة وال رجليه 

  . ركبتيه  :السائل 

  . ل ميشي على أربع صحيح ؟ امسع امسع ألن اجلم :الشيخ 

  . نعم نعم  :السائل 

فرجليه مثل يديه من حيث أم موضوعني من يوم يسقط من بطن أمه جتد أيش ، ربك أقامه على  :الشيخ 

  . أربع صحيح 

  . نعم  :السائل 

ا يربك فيداه موضوعتان ورجاله موضوعتان ؛ ال تقول يل يديه أو رجليه ؛ فاآلن أنا بقول لك حينم :الشيخ 

  . البعري ما هو أول شيء ميس من بدنه األرض ؟ 

  . ركبتيه  :السائل 

  . ركبتيه ، وين ركبيت البعري ؟  :الشيخ 

  . من اخللف  :السائل 

  . يف يديه ، يف يديه : أبو اسحاق 



  . خليه حلاله يهتدي يا شيخ ، بعدين أنت بتصري ملقن وهو ملقن  :الشيخ 

  .  ...ا حقيقة أنا حبب يعين أخون :السائل 

  أنت حابب وأنا حريص شو رأيك  :الشيخ 

  . يضحك الشيخ 

  . اهللا يبارك فيك  :السائل 

أنت ما أدري كانت منك رمية ملا قلت ركبتيه وبعدين خربت عليه ملا قلت رجليه ، البعري ميشي  :الشيخ 

ف اإلنسان ، اإلنسان ركبتيه على أربعة هي بال تشبيه ، هاتان مقدمتيه ، املسحة اللي هنا امسها ركبة خال

يف رجله ، البعري ركبتيه يف يده ، هكذا اللغة العربية ، لو فتحت قاموس احمليط جتد مادة ركب ترى والركبة يف 

ذوات األربع يف مقدمتيها ركبتا البعري هيك بقول يف مقدمتيه وكذلك كل ذوات األربع ، اهلر القط مثال وين 

ن ركبه ؟ يف يديه ، املاعز والغنم أين ركبهم ؟ يف يديه ؛ فمن هنا املشكلة بتضيع ركبه ؟ يف يديه ، األرنب وي

  على الناس وأنا بقول للناس يا مجاعة أنتم أهل بعران ما بتعرفوا كيف يربك 

  . يضحك الشيخ 

  . احلمد هللا ، أنا بضع يدي قبل ركيب  :السائل 

ن مش خايفني عليك ، أنت عرفت أن السنة أن معليش يا أستاذ قصدي كيف تفهم الناس حنن اآل :الشيخ 

حنن  )فال يبرك كما يبرك البعير ( يضع يديه قبل ركبتيه لكن يأيت لك واحد جمادل بقول لك قال الرسول 

  . بنشوف أول شيء بضع يديه وأنت ليش بتضع يديك 

  .  ...أنا ال أعلم هذا  :السائل 

إذا سجد أحدكم ( ك الليلة ّيف وبدك تصرب علّي ههه ولذلك أنت بدك طول بالك علي اهللا بال :الشيخ 

كيف يربك البعري ؟ بدك تقول يضع ركبتيه اللتني يف مقدمتيه قبل كل شيء من . )فال يبرك كما يبرك البعير 

بدنه ؛ فأنت أيها املصلي ال تتشبه بالبعري ، البعري يربك على ركبه ؛ أين ركبه يا عريب أين ؟ يف يديه مش يف 

  رجليه 

  .  ...معليش يا شيخنا بالنسبة هلذا املوضوع يعين  :السائل 

  بدنا نعلم العرب  :الشيخ 

  . يضحك الشيخ 

  يف املوضوع هذا قرأت بفتاوى ابن تيمية بقول باتفاق العلماء جتوز احلالتان :السائل 

  أنا عارف  :الشيخ 

  . مع ذلك هناك حديث ضد احلديث الذي يربك  :السائل 



ارف ، أنا عارف ؛ قلت لك لسة ما صدقتين بدك تصرب علّي ، اهللا بالك الليلة اصرب علي أنا ع :الشيخ 

وقول ال حول وال قوة إال باهللا ، عندك هنا أنت بتعمل السنة اآلن أنت ال تربك بروك البعري ال تضع ركبتيك 

حدمها ، وهذا يساء قبل كفيك ؛ وإمنا تضع كفيك قبل ركبتيك هذه السنة ، هذه السنة فيها حديثان هذا أ

  . فهمه وبالتايل تطبيقه ، عرفت كيف 

  . نعم  :السائل 

وقيل ما أجيب احلديث الثاين ، أريد أن ألفت نظرك شو احلكمة من ي الشارع احلكيم أن يربك  :الشيخ 

  . ...املسلم املصلي كربوك اجلمل 

  ...هللا أكرب اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، اهللا أكرب ، ا: يظهر يف الشريط األذان 

    ...قدموا  ...يقول أقم الصالة  :الشيخ 

  . ...الشيخ يؤم الناس يف الصالة 
  


